آییه وامٍ گردش مىاتع در کتاتخاوٍ مًسسٍ آمًزش عالی آزاد خًارزمی
کتاتخاًِ هَسسِ آهَزش ػالی آزاد خَارزهی خراساى ترای ّواٌّگی ٍ هاًًَوٌذ کردى ارائِ خذهات گردش کتاب ٍ استلادُ تْیٌِ از هٌاتغ
هَجَد در کتاتخاًِ ایي هَسسِ آییي ًاهِ ای را تِ ضرح زیر تٌظین ًوَدُ است:

مادٌ  -1استفادٌ کىىذگان :
الف  -اساتید:
کلیِ اساتیذ توام ٍهت ٍ ًیوِ ٍهت پس از تکویل كرم ػضَیت ٍ ارائِ یک هغؼِ ػکس ٍ کپی آخریي حکن کارگسیٌی هی تَاًٌذ از کتاتخاًِ
استلادُ کٌٌذ.
ب  -مدرسین حق التدریس:
کلیِ هذرسیي حن التذریسی در عَل ترم ٍ ًیس در عَل هذتی کِ تا داًطگاُ هرارداد حن التذریسی دارًذ هی تَاًٌذ تا تکویل كرم ػضَیت ٍ
ارائِ یک هغؼِ ػکس از کتاتخاًِ استلادُ کٌٌذ.
ج  -دانشجویان:
کلیِ داًطجَیاى داًطگاُ تا تکویل كرم ػضَیت ٍ ارائِ  2هغؼِ ػکس ٍ ّوچٌیي یک کپی از کارت داًطجَیی هی تَاًٌذ از کتاتخاًِ استلادُ
کٌٌذ.
تَضیح ایٌکِ هذت اػتثار کارت ػضَیت کتاتخاًِ ترای داًطجَیاى تراتر تا هذت اػتثار کارت داًطجَیی هی تاضذ.
د  -کارکنان:
تواهی کارهٌذاى هَسسِ آهَزش ػالی آزاد خَارزهی اػن از رسوی ،پیواًی ،هراردادی ،ضرکتی ،عرح ًیرٍی اًساًی ضاؿل در هَسسِ پس از
تکویل كرم ػضَیت ٍ ارائِ کپی آخریي حکن کارگسیٌی ٍ یک هغؼِ ػکس هی تَاًٌذ از کتاتخاًِ استلادُ کٌٌذ.

مادٌ  – 2شرایظ عضًیت :
الق  -ارائِ اغل ٍ کپی داًطجَیی ٍ یا كرم هخػَظ غادر ضذُ از عرف هَسسِ(تا زهاًیکِ ترای داًطجَ کارت غادر ًطذُ است)
ب  -تکویل كرم ػضَیت
ج  2 -هغؼِ ػکس 3*4

مادٌ - 3شرایظ اماوت:
الف  -اساتید:
اساتیذ توام ٍهت ٍ ًیوِ ٍهت هی تَاًٌذ  5ػٌَاى کتاب ٍ هذرسیي حن التذریسی هی تَاًٌذ  3ػٌَاى کتاب حذاکثر تا یک ًیوسال تحػیلی تِ
اهاًت تگیرًذ.

ب  -دانشجویان:
داًطجَیاى هواعغ کارداًی ٍ کارضٌاسی تؼذاد 2ػٌَاى کتاب ٍ حذاکثر تِ هذت  7رٍز کِ  3تار هاتل توذیذ هی تاضذ را تِ اهاًت تگیرًذ.
ج  -کارکنان:
کارکٌاى هَسسِ هی تَاًٌذ  2ػٌَاى ٍ حذاکثر تِ هذت یک هاُ کِ یک تار ًیس هاتل توذیذ هی تاضذ را تِ اهاًت تگیرًذ.
تثػرُ :1هذت اهاًت کتاتْای پر هراجؼِ تٌا تِ تطخیع سرپرست کتاتخاًِ ٍ تر عثن خظ هطی جاری هَسسِ،هوکي است تولیل یاتذ.
تثػرُ : 2کتاتْای پر هراجؼِ ٍ یا تک ًسخِ ای تٌا تِ تطخیع سرپرست کتاتخاًِ هوکي است در هلسِ ّای رزرٍ کتاتخاًِ هرار گیرد ٍ كوظ در "
سالي هغالؼِ " از آى استلادُ ضَد.
تثػرُ :3کتاتْا كوظ تِ هذت  48ساػت تِ ًام هراجؼِ کٌٌذگاى رزرٍ هی ضَد ٍ پس از اًوضای هذت در اختیار هتواضی تؼذی هرار خَاّذ گركت.
تثػرُ:4توذیذ اهاًت کتاب  ،در غَرتی کِ هتواضی دیگری ًذاضتِ تاضذ تا هراجؼِ ضخع اهاًت گیرًذُ ٍ ارائِ کتاب عثن هوررات تالهاًغ است.

مادٌ  -4اعتثار عضًیت
 ترای اساتیذ توام ٍهت ٍ ًیوِ ٍهت ضاؿل تا زهاى اضتـال تِ خذهت رسوی در هَسسِ ترای اػضای حنالتذریسی تا پایاى ّر ًیوسال تحػیلی ترای داًطجَیاى تا پایاى دٍرُ تحػیلی -ترای کارکٌاى تا پایاى هذت هرداد پیواًی یا هراردادی تا هَسسِ

مادٌ  - 5ضًاتظ مرتًط تٍ تاخیر در تحًیل مىاتع اماوت گرفتٍ شذٌ:
در غَرتی کِ هٌاتغ تِ اهاًت گركتِ ضذُ در هَػذ هورر تِ کتاتخاًِ ترگطت ًطَد تِ ترتیة زیر ػول خَاّذ ضذ:
الق:در غَرت تاخیردر تازگرداًذى هٌاتغ در دست اهاًت تِ ازای ّر رٍز تاخیر تِ هذت  3رٍز هثلؾ  1111ریال جریوِ هحاسثِ خَاّذ ضذ.
ب:در غَرت تاخیر تیص از  3رٍز تا  7رٍز ترای ّر جلذ کتاب رٍزاًِ هثلؾ  2111ریال جریوِ هحاسثِ خَاّذ ضذ.
ج:در غَرت تاخیر تیص از  7رٍز تا  15رٍز ترای ّر جلذ کتاب رٍزاًِ هثلؾ  3111ریال جریوِ هحاسثِ خَاّذ ضذ.
د:در غَرت تاخیر تیص از  15رٍز ضوي اخغار کتثی ترای اٍلیي تار کارت ػضَیت ترای هذت  3هاُ تؼلین خَاّذ ضذ ٍ جریوِ ًوذی ترای ّر
جلذ کتاب رٍزاًِ هثلؾ  5111ریال هحاسثِ خَاّذ ضذ.
ُ :در هَرد کتاتْای رزرٍ کِ تِ اعالع داًطجَ خَاّذ رسیذ در غَرت ػذم تازگطت کتاب در هَػذ هورر تِ ازای ّر رٍز تاخیر هثلؾ  5111ریال
هحاسثِ خَاّذ ضذ.
تثػرُ – در غَرت ػذم استرداد کتاب در هْلت تؼییي ضذُ ًْایی (تٌذ د )  ،در حساتذاری هَسسِ عثن دستَر رئیس هَسسِ در زهاى تسَیِ
حساب كارؽ التحػیلی ٍ یا ثثت ًام ترم جذیذ ًسثت تِ دریاكت جریوِ تاخیر ،از اهاًت گیرًذُ اهذام خَاّذ کرد.

مادٌ  - 6مفقًد ي آسیة رساوذن تٍ کتاتها:

الق:در غَرتی کِ کتاب تِ اهاًت گركتِ ضذُ هلوَد ٍ یا اٍراهی از آى تریذُ ٍ یا تِ ّر غَرتی کتاب ؿیر هاتل استلادُ ضَد،تایذ ػیي کتاب یا
آخریي چاج آى حذاکثر در عَل یک هاُ  ،تْیِ ٍ تحَیل کتاتخاًِ ضَد.در غَرتی کِ کتاب ًایاب تاضذ ٍ تِ ّر دلیل اهکاى تْیِ آى ٍجَد
ًذاضتِ تاضذ اهاًت گیرًذُ هَظق تِ جثراى خسارت هی تاضذ.
ب :هیساى دریاكت خسارت در هَرد هٌاتغ التیي  ،کتاتْای تک ًسخِ ای  ،کتاتْای هرجغً،طریِ ّای ادٍاری،دیسکْای كطردُ ًَری ٍ هٌاتغ
هطاتِ تٌا تِ تطخیع رئیس کتاتخاًِ 3تا5تراتر ٍ ترای هٌاتغ كارسی از 3تا11تراتر هیوت رٍز خَاّذ تَد.
ج:خذهات هجذد اهاًت زهاًی تِ هتواضی ارائِ هی ضَد کِ توام اهذاهات یاد ضذُ كَم اًجام ضذُ تاضذ.
د:جثراى خسارت از عرین تْیِ ًسخِ تکثیر ضذُ کتاب هاتل هثَل ًوی تاضذ.
تثػرُ-هثالؾ دریاكتی تِ عَر کاهل ترای خریذ یا تْیِ ٍ جایگسیي ًوَدى ػٌَاى هَرد ًظر ٍ یا ػٌَاًْای هطاتِ غرف خَاّذ ضذ.

مادٌ - 7مىاتعی کٍ ترای استفادٌ در تیرين از کتاتخاوٍ تٍ اماوت دادٌ ومی شًد:
الق:کتاتْای هرجغ هاًٌذ كرٌّگْا  ،دایرٓ الوؼاركْا  ٍ ،کتاتْای پر هراجؼِ
ب:کتاتْای گراًثْا ٍ ًلیس،آثار خغی،چاپْی هیوتی ٍ ًایاب ٍ هَارد هطاتِ
جً:طریِ ّای ادٍاری  ،پایاى ًاهِ ّا،عرحْای پژٍّطی،اسٌاد ٍ هٌاتغ هطاتِ
د:هَاد ؿیر چاپی هاًٌذ كیلن  ،اسالیذ  ،دیسک كطردُ ًَریًَ،ار غَتیً،وطِ ٍ هٌاتغ هطاتِ
تثػرُ-تْیِ زیراکس ٍ یا ًسخِ هکرر ( تجس پایاى ًاهِ ّا  ،عرحْای پژٍّطی ٍ هَاد الکترًٍیکی)از هٌاتغ هَرد درخَاست در هادُ  6تا رػایت
هوررات در هواتل پرداخت ّسیٌِ تالهاًغ است.

مادٌ  -8ساله مغالعٍ:
 – 1-7تواهی اػضای کتاتخاًِ هی تَاًٌذ در ساػاتی کِ کتاتخاًِ تاز است از ایي هسوت استلادُ ًوایٌذ.
 -2-7اػضایی کِ هٌاتغ را ترای هغالؼِ داخل سالي اهاًت گركتِ اًذ تایذ هٌاتغ را تا پایاى ساػت کاری کتاتخاًِ تِ هیس اهاًت تحَیل دٌّذ در
غَرت ػذم تحَیل تِ هذت یک هاُ تؼلین خَاٌّذ ضذ.
 -3-7داًطجَیاى ػضَ هی تَاًٌذ  1هٌثغ را تِ غَرت ّوسهاى ترای هغالؼِ داخل سالي تِ اهاًت تثرًذ.

مادٌ  -9مًارد اخالقی ي اوضثاعی
 اجتٌاب از ركتار ّای هـایر تا اغَل اسالهی ٍ اخالهی رػایت احترام تِ کارکٌاى کتاتخاًِ تِ ّوراُ داضتي کارت ػضَیت کتاتخاًِ رػایت سکَت کاهل در هحیظ کتاتخاًِ -حلظ ًظاكت ٍ پاکیسگی کتاتخاًِ

 ػذم هػرف دخاًیات در هحیظ کتاتخاًِ ػذم استلادُ از هَتایل ػذم جاتجایی لَازم کتاتخاًِ پرّیس از خَردى ٍ آضاهیذى در سالي هغالؼِ -پرّیس از خارج کردى هٌاتغ تذٍى اعالع کتاتذار

مادٌ  - 11تسًیٍ حساب:
الف :دانشجویان
داًطجَیاى در پایاى ّر هوغغ تحػیلی ٍ ًیس ٌّگام تـییر ٍضؼیت تحػیلی ًظیر اًتوال،اًػراف ٍ یا ًظایر آى تایذ تا کتاتخاًِ تسَیِ حساب
کردُ ٍ كرم هرتَط را تِ ادارُ کل آهَزش تحَیل دٌّذ.
ب  :اساتید
کتاتخاًِ داًطگاُ هَظق است ،در پایاى ّر ًیوسال اساهی اساتیذی کِ کتاتْای اهاًت گركتِ ضذُ را تاز ًگرداًذُ اًذ تِ گرٍُ هرتَعِ گسارش تا
ًسثت تِ استرداد آًْا اهذام گردد.
كْرست اساهی اساتیذ حن التذریس ٍ هراردادی کِ هٌاتغ اهاًی خَد را پس از پیگیری کتاتخاًِ  ،تاز ًگرداًذُ اًذ تِ حساتذاری اػالم خَاّذ ضذ
تا تسَیِ هالی ایي اساتیذ پس از ارائِ ترگِ تسَیِ حساب کتاتخاًِ تِ حساتذاری اًجام ضَد.

